zpravodaj
obce

Ovčáry
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jeden z krásných uplynulých podzimních týdnů byl
pro naši obec opravdu historický. Do naší obce se zásluhou zdejší školy sjelo mnoho
zahraničních hostů - učitelů
a žáků.
Děkuji touto cestou paní ředitelce, našim dětem, všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Ovčáry a také rodičům
za příkladnou prezentaci naší školy v rámci zapojení do mezinárodního projektu Comenius – mezinárodní spolupráce škol. Dík patří v neposlední řadě
kronikáři obce panu Jirátovi za profesionální projev
o historii naší školy při slavnostním zahájení setkání
zástupců partnerských škol ze sedmi zemí EU a Turecka a dalších hostů. Věřím, že se celá akce zdařila
a ještě více zviditelnila nejen naši školu, ale i celou
obec.
V těchto dnech rovněž vrcholí práce na odevzdání
žádosti o dotaci z prostředků EU na rozšíření a modernizaci školy. Děkuji ředitelce Mgr. Ivaně Adamcové za vynaloženou práci na přípravě žádosti
o dotaci.
Bohuslav Machůrka
starosta

Zprávy z radnice
Zastupitelstvo obce řešilo na svém zasedání situaci na Dětském hřišti, kde opakovaně dochází i přes
naše upozornění k nepořádku, porušování zákazu
kouření, poškozování majetku a výtržnostem. Zastupitelstvo se proto rozhodlo zjistit podmínky pro instalování kamerového systému a případné zjištěné
konkrétní viníky a jejich zákonné zástupce předat
před přestupkovou komisi MÚ Kolín. Jsme si vědomi, že vše bude stát nemalé ﬁnanční prostředky,
které bychom dokázali využít smysluplněji, a které
budou chybět nám všem. Je však především na vás
- rodičích dětí a mládeže, zjistit zda to není právě
vaše dítko, které se na dětském hřišti takto chová.

č.7/08

Blíží se dokončení akce „Rekonstrukce ulice Obecní a Pod Kaštanem“, jsme rádi, že ﬁrma ZEPRA
STAVBY s.r.o. vykonala opět velmi dobrou práci
a další část obce je jako „ze škatulky“.
Kulturní akce
Na závěrečné týdny letošního roku je pro Vás připravena spousta kulturních akcí, na které co nejsrdečněji zveme.
Sobota 29.11. 2008: již tradičně od 17,00 hodin se
uskuteční „Rozsvícení vánočního stromu“. V předvečer první adventní neděle se sejdeme před kulturní místností - hasičárnou, kde budou moci děti předat své vánoční přání Ježíškovi k orazítkování. Poté
se průvod přesune před školu, kde bude rozsvícen
vánoční strom. Celou akci připravily ve spolupráci
s obecním úřadem ženy z Červeného kříže. Můžete
se těšit na tradičně výborné cukroví a horký punč.
Neděle 7.12. 2008: po dlouhých letech se nejmenší spoluobčané dočkají Mikulášského odpoledne
v sále Postřižinské hospody. Od 14,00 hodin mohou
nejprve shlédnout představení „Divadla z pytlíčku“
z Pardubic, které vystoupí s jednou ze svých pohádek. Poté bude následovat nadílka. Dárky se budou
přijímat na místě od 13,00 hodin.
Pátek 12.12. 2008: v prostorách místního kostela
Sv. Jakuba Většího zazní koncert Kmochovy hudby
Kolín se svými sólisty. Vystoupí rovněž děti z místní
MŠ a ZŠ Ovčáry. Začátek je v 17,00 hodin.
Sobota 20.12. 2008: od 16,00 hodin vystoupí
v kostele Sv. Jakuba Většího děti z MŠ a ZŠ Ovčáry
s pásmem koled a vánočních písní.
Středa 24. 12. 2008: od 24,00 hodin se koná půlnoční mše v kostele Sv. Jakuba Většího.
Sobota 27.12. 2008: od 16,00 hodin opět v kostele vystoupí sólisté ND Praha se svým programem
a od 19,00 hodin na Vás čeká v Postřižinské hospodě „Sendražanka“, která zahraje k poslechu i k tanci
všem věkovým kategoriím.

Sběr velkoplošného a nebezpečného odpadu:
ČTVRTEK 13.11. 14.00 - 17.00
PÁTEK 14.11. 14.00 - 17.00
SOBOTA 15.11. 8.00 - 12.00

Strašidelný den
to venku uprostřed zahrady. Některé z nich zdobily
okenní parapet, odkud měly dobrý výhled do tělocvičny. Největší veselí vypuklo ve čtvrtek 30. listopadu v odpoledních hodinách právě v tělocvičně.
Do školy přišly děti ve strašidelných maskách v doprovodu svých rodičů. Velice nás pobavila i strašidla
z říše dospělých. Po přehlídce masek, tanci a soutěžích čekalo všechny sladké a slané občerstvení.

Podzimní příroda inspiruje nejen malíře, ale svou
rozmanitostí nabízí pestré využití svých darů i nám
ve škole. Pro děti nám přináší hodně starý obyčej
- dýňová strašidla. Letos nám velice pomohli rodiče. Nosili dýně rozmanitých tvarů, různých velikostí
a barev. Děti pak zapojily svou fantazii a společně
s učitelkami dýně vyřezaly. Každá byla jiná. Kromě
výzdoby školy dostala dýňová strašidla čestné mís-

Mgr. Ivana Adamcová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OVČÁRY
Kolínská 66, Ovčáry • Tel.: 321 722 429 • E-mail: zsmsovcary@seznam.cz

v rámci zapojení do mezinárodního dvouletého projektu
Comenius – Partnerství škol,
společně se zástupci partnerských škol ze zúčastněných zemí

DĚKUJÍ ZA

1. MEZINÁRODNÍ JÍZDU PŘÁTELSTVÍ
Vozy tažené parní lokomotivou odjížděly

z nádraží Kolín – Sendražice
ve čtvrtek 23. října 2008
od 15.00 do 17.00 hodin

Na akci probíhala prezentace
partnerských škol.
Volné jízdenky obdrželi ti, kteří
správně určili všechny partnerské
země.

Dopravce:

Kolínská řepařská drážka
Zřizovatel školy:
OBEC OVČÁRY

Projekt podpořili:
TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
Kukal Miroslav

Jaroslav Maláček
Topenářské a instalatérské práce

Pavel NAVRÁTIL
Elektro - zámečnictví

TRUHLÁŘSTVÍ
Jindřich NEKVAPIL

NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Petr JIROVEC

SKRIVANEK

schüring
®

Seriál o třídění a recyklaci odpadů „JAK vše funguje v zahraničí?
Zkušenosti z Evropské unie“
Ve většině zemí Evropské unie fungují tzv. systémy využití odpadů z obalů, kterým se také říká
systémy Zeleného bodu. Princip těchto systémů je
jednoduchý: ﬁrmy (výrobci, plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za zpětný odběr a využití
odpadů z obalů. Aby se mohly těchto povinností
zhostit, založí neziskovou obalovou společnost,
která poté koordinuje aktivity spojené s recyklací
a využitím odpadů z obalů v dané zemi. Přitom
spolupracuje s partnery z těchto oblastí: průmysl, obce, odpadářské ﬁrmy a v neposlední řadě
také veřejnost. U nás působí autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s. (více informací najdete
na www.ekokom.cz).

A jak se vlastně odpady v jednotlivých
zemích třídí?

poblíž vašeho domu. V některých zemích se sbírají dvě nebo tři barvy skla.
PLASTY – většinou také donáškou do kontejnerů. V Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku
používají pytle a nádoby pro každou domácnost
– tomu se říká odvozný systém. V některých zemích se sbírá tzv. „lehká obalová frakce“ – např.
v Německu můžete do žlutého kontejneru vhodit
kromě plastů i plechovky a nápojové kartony (krabice od džusů a mléčných výrobků).
PAPÍR A LEPENKA - ve většině zemí donáškový systém, někdy nádoba pro každou domácnost.
Často se papírové obaly sbírají společně s dalšími odpady z papíru (časopisy a noviny).
Informace o systémech třídění a recyklace
odpadů v jednotlivých zemích naleznete
na www.pro-e.org. Na této stránce jsou také
„prokliky“ na webové stránky všech organizací
v Evropě.

Princip je všude stejný, sbírají se většinou tři materiály: sklo, plasty (nebo všechny obaly) a papír.
SKLO – systém sběru donáškový – tzn., že musíte
odpady donést do kontejneru umístěného na ulici
A te ď tro chu zaj í mavých čí sel :
už 18 zemí v Evropě provozuje systémy využití odpadů z obalů a používá značku ZELENÝ BOD
více než 400 miliard obalů je označeno ZELENÝM BODEM (a vy už z minulého dílu víte, proč)
více než 200 miliónů obyvatel má možnost třídit odpady v systémech využití odpadů z obalů
v roce 2006 bylo využito (recyklováno) více než 12 miliónů tun obalů

Informace o projektu Osvětová
činnost v oblasti tříděného
odpadu dotovaném Nadací
Partnerství pro Kolínsko a TPCA
Projekt na osvětovou činnost v oblasti tříděného
odpadu se chýlí ke konci a na realizaci akce se
stále aktivně pracuje. Vybudovali a rozšířili jsme
3 sběrná místa tříděného odpadu v obci a zajistili dovybavení kontejnery. Rozmístili jsme
10 ks odpadkových košů na vytipovaná místa
v obci.
Na projektu se dále podíleli žáci místní ZŠ sběrem papíru, členové spolků ze zúčastnili brigády
na vyčištění kusu přírody za obcí v lokalitě lesu
Horka, kde byly objeveny černé skládky, mládež
a sportovci uspořádali sběr kovového odpadu.
V současné době připravujeme osvětový program pro žáky ZŠ ve spolupráci s ASEKOL
pod názvem Hrátky s Asíkem a Batem, který
se uskuteční 14. listopadu.
Dotace činí 100 000,- Kč. K dnešnímu dni bylo
proinvestováno 115 868 Kč.

Paní Marii Šilerové, nejstarší občance naší obce,
blahopřáli k narozeninám starosta obce a zástupci sociální
komise. Připojuje se i redakce Ovčáreckého zpravodaje.

První novodobý starosta obce v letech 1990-94 pan Jaroslav Šedina oslavil životní jubileum. Dodatečně blahopřeje
i redakce Ovčáreckého zpravodaje.

Ředitel dětského domova se školou Býchory,
člen Rady Asociace náhradní výchovy ČR
a trenér fotbalové mládeže v Ovčárech Aleš
Bureš byl pozván prezidentským párem
a nadačním fondem Václava a Lívie Klausových
na odpolední čaj do Zámečku v Lánech. Tématem
jednání byly projekty ve prospěch ohrožených
dětí - Startovné do života. Pan ředitel Aleš Bureš
pozval I. dámu na návštěvu domova v Býchorech
a na ojedinělé celovečerní taneční představení
O ztraceném srdci do Prahy v rámci Světového
kongresu O právech dětí v Kongresovém paláci.

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10. a 24.- 25.10.2008
Výsledky hlasování

Obvod: 42 -Kolín

Obec: Ovčáry

Okrsky

1. kolo
2. kolo

Voliči
Vydané
Volební
Odevzda- Platné
% platv
obálky účast v % né obálky
hlasy ných hlasů
počet zprac. v %
seznamu
1
1
100,00 608
304
50,00
304
271
89,14
1
1
100,00 610
238
39,02
238
238
100,00

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1
2
+3
4
5
6
7
8
*9

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost
Švarc František
KSČM
KSČM
KSČM
Navrátil Václav MUDr. SNK ED
SNK ED
SNK ED
Buřič Jiří
ODS
ODS
ODS
Zub Jiří
NS+SZR
ČSNS 2005 BEZPP
Černý Jan MVDr.
STŘEDOČ. US-DEU
US-DEU
Němeček Jaroslav
HNPD
HNPD
BEZPP
Drda Robert
SZ
SZ
SZ
Hanzlíček Jiří RNDr. SDŽ
SDŽ
SDŽ
Lebeda Pavel MUDr. ČSSD
ČSSD
BEZPP

Počty hlasů
% hlasů
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
32
107
36
0
6
4
13
0
73

X
X
67
X
X
X
X
X
171

11,80
39,48
13,28
0,00
2,21
1,47
4,79
0,00
26,93

X
X
28,15
X
X
X
X
X
71,84

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Okrsky

Voliči
v
počet zprac. v %
seznamu
1
1
100,00 608

Vydané
obálky
304

Platné hlasy
č. název
celkem v %
1 Komun. str. Čech a Moravy 43
16,16
5 STŘEDOČEŠI
4
1,50
9 „Nezáv. starostové pro kraj“ 8
3,00
18 Stana zelených
13
4,88
27 Národní strana
0
0,00
3
1,12
28 Nejen hasiči a živn. pro kraj
32 Strana zdravého rozumu
4
1,50

Volební
účast v %
50,00

Strana

Odevzdané
obálky
299

Platné
hlasy
266

% platných
hlasů
88,96

Strana

č.
35
37
42
47
48
53
54

Platné hlasy
název
celkem v %
Koalice pro Středoč. kraj
16
6,01
SDŽ -Str. důstojného života 0
0,00
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 4
1,50
Občan. demokrat. strana
59
22,18
Česká str soc. demokrat.
108
40,60
Děln. str. -zruš. popl. ve zdr. 4
1,50
Konzervativní koalice
0
0,00
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